
 

 

Priedas Nr. 1. Atsakymai į tiekėjų klausimus 

1. Klausimas: 
Prašome patikslinti kuriose vietovėse yra numatoma palikti darbui reikalinga techniką? 
 
Atsakymas:  
Technika bus paliekama stotyse arba remontuojamuose geležinkelio ruožuose, šiuo metu negalima tiksliai 
įvardinti, kuriose tiksliai vietose bus atliekami darbai, nes Bendrovė dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir dar 
nežino kokius objektus gali pavykti laimėti. 
 

2. Klausimas: 
Ar bus galima atvykti iki saugomo objekto automobiliu? 
 
Atsakymas: 
Į kai kuriuos objektus privažiuoti galima tik su padidinto pravažumo automobiliu (visureigiu). 
 

3. Klausimas: 
Ar numatyta technika objekte bus paliekama vis toje pačioje vietoje? 
 
Atsakymas: 
Geležinkelio technika beveik visada iš objekto grįš į artimiausią stotį, ratinės technikos saugojimo aikštelė gali 
būti kilnojama priklausomai nuo darbų vietos ir postūmio. 
 

4. Klausimas: 
Ar apsauginę techniką galima bus tvirtinti prie jūsų technikos? Ar reikalingi papildomos medžiagos (stulpai, 
kuolai ir pan.)? 
 
Atsakymas: 
Apsauginės technikos ant mūsų technikos tvirtinti nebus galima, todėl tiekėjas turi pasirūpinti papildomomis 
medžiagomis. 
 

5. Klausimas: 
Kaip bus vykdoma užsakymo procedūra?  
Atsakymas: 
Užsakovas pateiks užsakymą tiekėjui prieš tris ar daugiau dienų iki objekto saugojimo pradžios. 
 

6. Klausimas: 
Jeigu tiekėjo objektyviu manymu objekto apsaugoti neįmanoma (per didelis atstumas, nėra galimybių pateikti 
iki objekto automobiliu) ir yra atsisakoma saugoti objektą, kokios yra pasekmės? 
 
Atsakymas: 
Bendrovė neteikia apsaugos paslaugų, todėl pasiūlymus dėl sprendimų įvairioms situacijoms tikisi gauti iš 
laimėjusio tiekėjo. Dėl sankcijų taikymo bus galima derėtis derybų metu prieš pateikiant galutinius pasiūlymus. 
 

7. Klausimas: 
Kas gali suteikti „Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu“ mokymų 
programą, „Ne geležinkelio įmonių darbuotojų saugaus elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos 
zonose mokymas“ mokymus? 
 
Atsakymas: 
Šiuos mokymus gali suteikti kelios įmonės kaip GDME, GPAVC ir pan. 
 

8. Klausimas: 
Kaip siūlote spręsti problemą kai tenka saugoti techniką, kuri paliekama aptvertoje geležinkelio stotyje iš abiejų 
pusių apstatyta kitų sąstatų ir nėra galimybės apstatyti apsaugos įranga ir saugant automobilyje budėjimo 
rėžimu iš prisiparkuotos vietos nėra matoma technika? 
 
Atsakymas: 
Bendrovė neteikia apsaugos paslaugų, todėl pasiūlymus dėl sprendimų įvairioms situacijoms tikisi gauti iš 
laimėjusio tiekėjo. Dėl techninių sprendimų alternatyvaus įgyvendinimo bus galima derėtis derybų metu prieš 
pateikiant galutinius pasiūlymus. 
 

9. Klausimas: 
Ar Užsakovas užtikrins elektros tiekimą objektuose? 
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Atsakymas: 
Ne. 
 

10. Klausimas: 
Ar galite pateikti geležinkelių aikštelių teritorijų planus? 
 
Atsakymas: 
Geležinkelio stočių teritorijų planus esant galimybei laimėjusiems tiekėjams pateiksim derindami užsakymus. 
 


